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Πολιτική Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. 

για την Οδική Ασφάλεια 

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 39001:2012 

 
Προκειμένου το όνομα του Οργανισμού να είναι ταυτισμένο με την παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας, μία από τις βασικές αρχές συνδέεται με την παροχή οδική ασφάλειας εντός της 

ζώνης του λιμένα. Ο Οργανισμός στοχεύει να παρέχει στους πελάτες του και στα λοιπά 

ενδιαφερόμενα μέρη υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να 

συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την Οδική 

Ασφάλεια και να επιτυγχάνουν τους στόχους οδικής ασφάλεια που θέτει η Διεύθυνση με 

οργάνωση, μεθοδικότητα και συνέπεια. 

Προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους: 

Αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε Σύστημα Οδικής Ασφάλειας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

του προτύπου ΕΛΟΤ 39001:2012. 

Δεσμευόμαστε να διαθέτουμε τους αναγκαίους πόρους για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών 

οδικής ασφάλειας εντός της ζώνης του λιμένα. 

Προχωρούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια μόνο αν μέσω αυτής προάγεται η ποιότητα, και η 

διασφάλιση της οδικής ασφάλειας. 

Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος μέσω της 

καθιέρωσης και παρακολούθησης δεικτών, των εσωτερικών επιθεωρήσεων και της ετήσιας 

ανασκόπησης της Διοίκησης. 

Δεσμευόμαστε για συνεχή εντοπισμό και παρακολούθηση κινδύνων με στόχο την σταδιακή 

μείωση τους. 

Εξουσιοδοτούμε το προσωπικό να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας που 

το αφορούν με επαγγελματισμό και σε συνεχή βάση. 

Ορίζουμε Υπεύθυνο Οδικής Ασφάλειας για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας 

του Συστήματος. Στις αρμοδιότητές του είναι και η συνεχής παρακολούθηση και 

επικαιροποίηση του αρχείου των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων σχετικά με τις 

περιβαλλοντικές πτυχές της εταιρείας. 

Όλο το προσωπικό της εταιρείας έχει την πλήρη υποστήριξή στην εκτέλεση των καθηκόντων 

του. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης επενδύουμε στον άνθρωπο, στον σεβασμό 

στον πελάτη, το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. 

Η παρούσα Πολιτική για την Οδική Ασφάλεια κοινοποιείται στο προσωπικό της εταιρείας και τα 

λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, ανασκοπείται περιοδικά, για να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια 

και καταλληλότητα της. 

 

Αλεξανδρούπολη, Φεβρουάριος 2015 

Ο Πρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος 
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